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Шановний Олеже Володимировичу!
Я
, звертаюся до Вас з приводу вступу за освітньопрофесійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 121 «Інженерія
програмного забезпечення», на базі 9 класу, (11 класу). З дитинства захоплююсь сайтами,
програмуванням та комп’ютерним іграми. Я вважаю, що Ваш коледж може допомогти мені
перетворити свою мрію стати програмістом в реальність. На мою думку, сучасний
програміст повинен бути впевненим, відкритим, креативним, пристрасним та вміти
аналізувати смаки і вподобання користувачів.
Завершуючи останній рік навчання у школі (вказати назву), я витратив чимало часу і
зусиль вивчаючи математику, інформатику, англійську та українську мови, що повною
мірою відображають мою зацікавленість у професії. Мене також дуже цікавить можливість
роботи у команді, участь у наукових та професійних заходах, що організовуються Вашим
навчальним закладом, участь у громадській роботі коледжу, а також можливість допомагати
у навчанні друзям та однокурсникам. Я впевнений, що участь у цих видах діяльності
допоможе мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які
є необхідними для досягнення мети.
Що стосується навчання в коледжі за спеціальністю «Інженерія програмного
забезпечення», то я прагну поєднати всі знання, які я накопичив(ла) за ці роки, і намагаюся
поглибити своє розуміння інформатики та програмування. Я вирішив(ла) піти цим шляхом,
так як комп’ютерні науки це одна з небагатьох спеціальностей, з якою можна сподіватись на
непогану заробітну плату та яка вивчає не тільки процес написання коду, а і його подальше
просування та працездатність в Інтернеті.
Навчаючись в коледжі, я хотів би також брати участь у студентському житті,
допомагати студентам молодших курсів розвинути власний потенціал, подолати перешкоди
та досягти своїх цілей у навчанні та професійному розвитку. Я впевнений, що знання, які я
отримаю навчаючись у Вашому коледжі можна буде застосовувати в майбутньому для того,
щоб стати справжнім фахівцем.
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